
 

 

 
 09/2017ישיבת המליאה מס' 

 
באולם הישיבות בערב ,  18:45, בשעה  28/11/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 

 במועצה מקומית .
 

מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( ,  נוכחים בישיבה : 
, מר מחמוד  המועצה( , מר אליאס סלימאן , מר אמין אבו רזק , מר ח'אלד פארס

 . מר מואיד קבלאן , מנסור , מר פהים שחוק
 

, : עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה (  כמו כן הוזמנו ונכחו
 ד"ר לואי עלימי )יועץ פיננסי( , מר נדים קאסם )מנהל מח' גביה וארנונה ( .

 
 מר סוהיל ארשיד .מר ראני אבו שרקי ,. נעדר מהישיבה :

 
 . 2018ארנונה לשנת  –אישור צו המסים  **על סדר היום : 

 
 . 2018מבקש ממר נדים קאסם שיציג את צו המיסים לשנת  – ראש המועצה

 
בצו הנמצא על סדר יום הישיבה הינו אותו צו שהיה בשנה הקודמת  - נדים קאסם

למעט שינויים בתעריף שנבעו מהצמדה למדד שאר הסעיפים לא חל בהם כל שינויי. 
למטר בניה לשנת  ₪ 36תהיה  2016למטר בשנת  ₪ 35.25 -למעשה ההעלאה היא מ

2018 . 
 

ארנונה על עסקים לאור מצב יתן להחליט על הוזלת תעריפי : האם נ אמין אבו רזק
 העסקים החלש בכפר ?? 

 
: צריך להגיש בקשה מראש לפני חודש יולי של השנה בה תוצג ההצעה  לואי עלימי

 לגבי התעריף הנדרש ולהעביר אותה למשרד הפנים ולא עכשיו .
 

: אכן נכון . וממשיך ומתייחס לנושא חוק העזר שילוט ומציין כי אנו  נדים קאסם
נמצאים בהקפאת הגבייה עד שנבצע סקר מדידות מקיף לכל השלטים בכפר בצורה 

 מסודרת ומקצועית .
 

 : איך נוכל לבטל את חוק עזר זה ? חאלד פארס
 

ונים : בשלב זה לא נוכל לבטל אותו . תוכל לעיין בהסברים הש ראש המועצה
 הנלווים לצו המיסים .

משלא היו שאלות והבהרות נוספות מהנוכחים מציע ראש המועצה את הנושא 
 להחלטת הנוכחים .

 
 אישור צו המיסים על ידי כל הנוכחים . – החלטה

 
 בכבוד רב,

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

 מזכיר מ.מ. ראמה      ראש מ.מ. ראמה     


